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Het waterschap wildat hieraan een einde
komt.Bovendien loopt devergunning afvan
derwziomincidenteel opdeGrift telozen. Dit
wasvoorWaterschap Veiuweaanleiding om
eenstudie uit tevoeren naar alternatieven. Zo
bestaan ideeën omeenwaterpark aan te leggen
datdienst kandoenalsuitloopgebied van
Apeldoorn. Ditpark zou kunnen worden
benut alseenextra zuiveringsstap. Hetplan is
indestudie meegenomen. Eenbelangrijk uitgangspunt wasdatbijdeafweging russen de
alternatieven demaatschappelijke kosten en
baten leidend moesten zijn.
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Aanpak o p hoofdlijnen
Hetschema (afbeelding 1)schetst in grote
lijnen deaanpak.Destudie begon met een
analyse vandehuidige situatie opbasisvan
meetgegevens. Opbasis hiervan iseen aantal
alternatieven geformuleerd dat nader is onderzocht. Dezealternatieven werden afgezet tegen
eennulalternatief desituatie na uitvoering
vandeoptimalisatiestudie Apeldoorn. De
effecten opdewaterkwaliteit zijn in eerste
instantie ingeschat opbasisvanreedsopgedane kennis.Vooreenaantal alternatieven,
waarvoor deeffecten niet zonder meer duidelijkzijn,zijn dezeeffecten nader onderzocht
met behulp van waterkwaliteitsmodellen.
Hierbij iseenbreed waterkwaliteitsspoor uitgevoerd, waarbij alle verontreinigingsbronnen
zijn betrokken. Metbehulp vande opgestelde
modellen zijn naastdestandaard TEWOR-en
fractieberekeningen ookberekeningen met
betrekking toteutrofiëring enzware metalen
uitgevoerd.
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Inopdracht van WaterschapVeiuwevoerdenARCADISenSEO EconomischOnderzoek in 2005HU
waterkwalitettsspoorsrudie uit. Hierin werdenalternatievenvoorde loztngsituatie van derioolwaterzuiveringsinstallatieApeldoornendebij dezerwzi^ele^en nooduitlaat van het rioolstelselonderzocht.Onderdeel van deajwe^iry washet uitvoeren van eenmaatschappelijke kosten-batenanalyse
(MKBA)waann alle ejjecten. mclusiejdie voorhet milieuendenatuur, zijn meegenomen, m^eld
uitgedrukt enmetelkaarvergeleken. Uit deMKBA bleekdat voorallealternaneven^eldt dat de
baten kleinerzijn dande kosten:hetnulaltemane/is maatschappclyk^ezien het bestealternatie/.
Dit ishetalternatie/dat naar vorenis.gekomen uit desamen metde^emeenteApeldoornuitgevoerde
optimalisatiestudievan hetajvalwatersysteem van destad endirecteomgeving.Geadviseerd isde
lozingssiruatievan derwzivoorlopig niet tewijzyen, ondanksstrijdigheid met het beleid van
WaterschapVeiuwe.
DegemeenteApeldoornen Waterschap
Veiuwehebben recentelijk deoptimalisatiestudieafvalwatersysteem Apeldoorn en
omgevingafgerond. Vanuit het emissiespoor is
bepaald opwelkemanier het afvalwatersysteem tegende laagst maatschappelijke kosten
kangaan voldoen aan degesteldeeisen. Het
emissiespoor richt zich uitsluitend opeen
reductie vandeemissievanuit de rwzien de
overstortcn uit het rioolstelsel, zonder rekening te houden met deeffecten ophet ontvangend oppervlaktewater.Bijde uitvoeringvan
het waterkwaliteitsspooronderzoek wordt
geredeneerd vanuit het watersysteem.De
effecten op het ontvangend oppervlaktewater
staan hierbij centraal.

Deeffecten opdewaterkwaliteit vormden
naasteffecten oprecreatie en investeringskostendebasisvoordemaatschappelijke kostenbatenanalyse. Dekosten enbaten zijn vervol-

rioleringvanApeldoornongezuiverdeofdeels
gezuiverde lozingen opde beekdeGrift plaats.
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Delozingssituatievanderwzi inApeldoorn iscomplexen neemt in dewaterkwalitc
itsspoorstudieeen belangrijke plaats in. Bij
droogweerafvoer loostde rwziApeldoorn al
" ^ r effluent viaeen 14kilometer lange leiding
naar de IJssel(deIJsselleiding). Ingeval van
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ttreme neerslag vinden vanuit de rwzi en de
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gensuitgedrukt ingeld,zodatdealtetnatieven
metelkaarvergelekenkonden worden.
De alternatieven
Devierbelangrijkste alternatieven zijn:
• AanlegvaneentweedeIJsselleiding,
waarbij heteffluent opdeIJsselwordt
geloosd.Heelincidenteelvindenlozingen
ophetApeldoornsKanaalplaats.Lozingen
opdeGrift vindennietmeerplaats;
• Aanlegvaneenwaterpark,waarhet effluentverderwordtgezuiverdenvervolgens
geloosdopregionaal oppervlaktewater
(NieuweWetering).Heelincidenteel
vindenlozingenplaatsophetApeldoorns
Kanaal.LozingenopdeGrift vinden niet
meerplaats;
• Derwziendenooduitlaat vanhetrioolstelsellozenophetApeldoornsKanaal;
• Verbeteringvandeeffluentkwaliteit van
derwzienlozingvanhetschonere effluent
opdeGrift.
Dezevierbelangrijkste alternatieven zijn
verderonderverdeeld innegensubscenario's1'.
Waterkwaliteit en ecologie
Dehuidigewaterkwaliteit indeGrift, het
ApeldoornsKanaalendeNieuweWeteringis
overhetalgemeengoed.Hierbij isgetoetstaan
hetmaximaal toelaatbaar risiconiveau(MTR).
Incidenteelwordendenormenvoorzuurstof
onderschreden.Metbetrekkingtot nutriënten
wordtalleenindeGriftdefosfaatnorm inde
zomerlichtoverschreden.Daarnaasttreedtin
dehuidigesituatieinhetApeldoornsKanaal
geenovermatigealgenbloeiop.IndeGrift
wordendeMTR-waarden voorzwaremetalen
lichtoverschreden.Ditzalvermoedelijk
wordenveroorzaaktdoordeincidentelelozingenvandeoverstorten bijderwzi.

Nooduitlaatvanderwzirichni

tief)isuitoogpuntvanwaterkwaliteit niet
gewenst.MetbetrekkingtothetstandstillbeginselisdevraagofRijkswaterstaat strengereeisenzalgaanstellenaanhetlozenvan
effluent opdeIJssel.Ditisafhankelijk vande
doelendiemomenteel voorderijkswateren
wordenopgesteldvoorde Kaderrichtlijn
Water.
Maatschappelijke kostenbatenanalyse
IndeMKBAwordenallekostenenbaten

TabelL

beschrevendiehetgevolgzijn vanalternatieve
vormenvanlozingen.Hetbetreffen zowel
kostenvaninvesteringenenonderhoud voor
eenalternatiefalsdeeffecten daarvanop
waterkwaliteit ennatuur,voorzoverzeonze
welvaartenonswelzijn beïnvloeden.De
omvangvandieeffecten wordt bepaalddoor
hetverschiltussen hetnulalternariefende
projectalternatieven.
Sommigeeffecten zullenpasovervele
jaren totuitdrukkingkomen.Eenschone

Overzichtvandeverwachteveranderingvandewarerlcwaliteitenecologievoordevieronderzocht«altemarieventenopzichtevanhetnulalternarief.

alternatief
Deeffecten vaneenveranderdelozingssituatievoordewaterkwaliteitenecologiezijn
weergegeven intabel1.
Hetstoppenvandeincidentele lozingen
opdeGrift bijdeeerstedriealternatieven leidt
toteenverbeteringvandewaterkwaliteit inde
Grift.Aangezienhetincidentele lozingen
betreft, isdeverwachtingdatditweinig
invloedzalhebbenopdeecologische toestand
vandeGrift. Hetafleiden vanallelozingen
naarhetApeldoornsKanaal(hetderdealternatief]isbezienvanuitdewaterkwaliteit niet
acceptabel.Dehogenutriëntenvrachten in
combinatiemetlangeverblijftijden zullen
leidentotalgenbloei.Ditheeft eennegatieve
invloedopdeecologischetoestandenismet
hetoogopdeKaderrichtlijnWaternietverstandig.Ookdepermanentelozingvan effluentopdeGrift (ookbijverbeteringvande
effluentkwaliteit volgenshetlaatstealternaH20
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Grift
aanlegvaneentweedeIJsselleiding,
lozingeffluent opdeIJssel,incidenteel
lozingenophetApeldoornsKanaal
aanlegvaneenwaterpark

allelozingenophetApeldoorns
Kanaal
verbeteringvandezuiveringen
lozingvanhetschonereeffluent op
deGrift

Apeldoorns Nieuwe
Kanaal
Wetering

zuurstof
nutriënten
zwaremetalen
zuurstof
nutriënten
zwaremetalen
zuurstof
nutriënten
zwaremetalen
zuurstof
nutriënten
zwaremetalen

Bijdebeoordelingwordtonderscheidgemaakt ineenviertal classificaties:
eenverbeteringvandewaterkwaliteit
geenveranderingvandewaterkwaliteit
eenlichteverslechteringvandewaterkwaliteit
eensterkeverslechteringvandewaterkwaliteit
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Vanuithetoogpunt vanwaterkwaliteit ishet
echternietwenselijkalheteffluent enincidenteelvanuithetrioolstelselenderwziApeldoorntelozenophetApeldoornsKanaal.Dete
lozennutriëntenvracht isdusdaniggrootdat
dekansopalgenbloeizeerreëelis.Hettweede
alternatief,deaanlegvanhetwaterpark, heeft
dehoogstebaten,maardezewegennietop
tegendehogeinvesterings-enonderhoudskosten.

DerioolwaterzuiveringsinstallatievanApeldoorn.

natuur nuheeft overhetalgemeenonzevoorkeurboveneenschonenatuurovertienjaar.
Omeffecten dieverschillen indetijd vergelijkbaarmetelkaartemaken,wordtgebruik
gemaaktvaneendiscontovoet.Opdezewijze
zijnalleeffecten metelkaarvergelijkbaar en
geeft deMKBAuiteindelijk eenmonetairsaldo
per alternatief

(hoeveelmindertreedtoverstortop?),een
inventarisatievanheteffect hiervanvoor
natuurenmilieu(hoeveelmindervaaktreedt
algenbloei,vissterfte,stankop?),eenvertaling
naarwelvaartseffecten (hoeveelmensen ruiken
destank?)endewaarderingvandezewelvaartseffecten (hoeveelishetmensen waard
omgeenstankteruiken?).

Hetvaststellen vansommigebatenis
lastigindienzenietopeenmarkt verhandelbaarzijn endaarmeegeenprijs kennen.Er
bestaatechtereenreeksvanmethodenomde
waardediemensen aanheteffect toekennen in
teschatten.Omdemonetaireeffecten te
bepalen,doorlopenweeenviertalstappen:een
preciezeomschrijving vanhetfysiekeeffect

DeresultatenvandeMKBAzijn weergegevenintabel 2.Voorallealternatieven zijn
debaten kleinerdandekosten;het nulalternarief ismaatschappelijk gezienhetbeste.Vande
onderzochtealternatieven scoorthetderde
alternatief,allelozingenophetApeldoorns
Kanaal,maatschappelijkgeziennoghetbeste,
vooralomdatdeinvesteringen geringzijn.

Conclusies en advies
Opbasisvanhetnegatievesaldovanmaatschappelijke kostenenbatenvandeverschillendealternatieven isgeadviseerddelozingssituatievanderwzivoorlopigniettewijzigenen
eersthetvaststellenvandedoelenvoorde
Kaderrichtlijn Wateraftewachtenalvorens
eenbesluitoverdelozingssituatietenemen.
Geadviseerdwordtomdehuidige belastingen
vannutriënten opdeGrift beterinkaartte
brengenentemonitoren.Hetlandelijkgebied
zouweleensbelangrijker kunnenzijndande
rioolwaterzuivering.Almetalheeft deanalyse
vandewaterkwaliteitende maatschappelijke
kosten-batenanalyse hetwaterschapeenbeter
inzichtverschaft indeeffecten enkostenen
baten vandenkbarealternatieven,f
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Tabelz.

Overzichtkostenenbateninnettocontantewaarde(inmiljoeneneuro's).
verbetering
alle lozingen vande zuiveaanleg
op het
ring en lozing
tweede
aanleg
Apeldoorns van effluent
IJsselleiding waterpark
Kanaal
opde Grift

KOSTEN
investeringen
beheerenonderhoud
lozingsheffing waterschap
lozingsheffing Rijkswaterstaat
BATEN
effecten opwater(schadeIJssel)
opbrengsten rietoogst
batenvanmeer natuur
recreatiebaten
SALDO(batenminkosten)

-16,8

-234

-2,7

-35,6

-1

-27.7

-1

-39,2

-6,3

6,3

6.3

6,3

6,3

-6,3

-6,3

-6,3

-1,6

1,6

1,6

1,6

-

o,34
8,8

-

-

0,01

1,9

0

0,01
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